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 . -رحمو اهلل- صمعيلألبيات المنسوبة األ (ٖ)
يِر البُـْلُبل َِ ْلبِ  َصْوُت َصِف  َي الَثِمـلِ َىي َج قـَ

   (ال تصح)                                                               
 ،ذه القصي دة: لق د شاعت وذاعت وانتشرت ُب عصرنا ىذا، ىقلت

ا١تتهافتة ا١تعاشل وا١تباشل، وأصبح الشباب يتن د روف ُّا ُب اَّالس وا١تنايببات 
عطوف اٞتوائز والعطايا ١تن لرحبلت ويواألفراح، ويتفكهوف ُّا ُب احملافل وا

ُيشار إليو  ،وب دراً يباطعاً  ، دة ٧تماً المعاً ، وأصبح من ٭تفظ ىذه القصيحفظها
 بالبناف رٔتا أكثر ٦تن ٭تفظ القرآف وا١تتوف العلمية نظماً ونثراً . 

-وىذه القصي دة منسوبة لئلماـ اٞتليل األصمعي عب د ا١تل  بن قريب 

 . لهذه القصيدة قصة أكثر تهافتاً من القصيدة، وقد صنعت -رٛتو اهلل
أف أبا جعفر ا١تنصور كاف ٭تفظ الشعر من مرة وخالصة ىذه القصة: 
، فكاف إذا مرتُت وجارية ٖتفظو من ثبلث مراتواح دة، ولو ٦تلوؾ ٭تفظو من 

من أوؿ مرة ولو   رٯت دح أبا جعفر ُّا حفظها أبو جعفجاء شاعر بقصي دة 
ت ل  وىاؾ اٝتعها مٍت، : إف القصي دة ليسؿ لو!! ٍب يقو كانت ألف بيت

ملوؾ ٭تفظها وىذا ا١ت  ينش دىا كاملة ، ٍب يردؼ قائبًل:فأنا أحفظها من قبل ٍب
الشاعر ومرة من ا٠تليفة فينش دىا،  ، مرة من د ٝتعها  ا١تملوؾ مرتُت، وقأيضاً 

اٞتارية ٖتفظها كذل ، وق د ٝتعتها اٞتارية ثبلث ذه ٍب يقوؿ ا٠تليفة: وى
باً ُمتَػَهماً اتمر    .، فتنش دىا فيخرج الشاعر ُمَكذ 
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لسائو ون دمائو، فعرؼ حيلة : وكاف األصمعي من جقال الراوي
فة فعم د إذل نظم  أبيات صعبة، ٍب دخل على ا٠تليفة وق د غَت  ىيئتو ا٠تلي

 منو يبوى عينيو فأنش ده القصي دة ، دل ينبُب صفة أعرايب غريب ملثم
 ا١تذكورة .

 ا٠تليفة وال ا١تملوؾ وال اٞتارية.لم ٭تفظ القصي دة : فقال الراوي
ت ما كتبتو فيو نعطي  وزنو فقاؿ ا٠تليفة لؤلصمعي: يا أخا العرب ىا

كتبتها على ، فأخرج قطعة رخاـ وقاؿ: إشل دل أج د ورقًا أكتبها فيو فذىباً 
اه وزنو ذىبًا فنف د ما ، فلم يس  ا٠تليفة إال أف أعطىذا العمود من الرخاـ

 .انتوُب خز 
 :األبيات

 َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوُت َصِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَِِت البُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلُبل
َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء والز ْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر  َمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

        ا١ت
 َوأنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يَبيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َد    رل 
 فَكػػػػػػػػػػػػػػػػْم  َفَكػػػػػػػػػػػػػػػػْم   تَػي ػَمػنِػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 قَػط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفُت ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن  َوْجنَػتِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 فػػػػػػػػػػػػػػػََقاَؿ  بَػػػػػػػػػػػػػػػْس  َبْسػػػػػػػػػػػػػػػَبْسَتٍِت       
 فَػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ اَل اَل اَل اَل الَ 

 ُد  َمالَػػػػػػػػػػػػػػػْت  َطَربَػػػػػػػػػػػػػػػاً ُوالػُخػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 ػْليبَ الثَػِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ َىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَج قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
َقػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
ُ
 مػػػػػػػػػػػػػػػََ  زىػػػػػػػػػػػػػػِر َٟتْػػػػػػػػػػػػػػِظ   ا١ت

ذل لػػػػػػػػػػػػػػػػػِي ًَ  َويَبػيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػ دي  َوَمػػػػػػػػػػػػػػػػْو
َقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ُغػَزيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل  َعػَقػيػْ
فَػػػػػَلْم  ِمػػػػْن لَثْػػػػػِم َوْرِد   ا٠تَػػػػػَجلِ 

 يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّج ْد  بالُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبلِ 
 َوقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْد َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َدا  ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَهْروؿِ 
 ِمػػػػػػػػػػْن فِػػػػػػػػػػػػْعِل َىػػػػػػػػػػػَذا الر ُجػػػػػػػػػػػػلِ 
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 فَػَولْػَولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت  َوَولْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوَلتْ 
 فَػُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُت  ال   تُػَولْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِورل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رَأَتْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو    َأمْشَػطَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َلم 
 َوبَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َدُه   اَل  يَػْكتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفي
 قَػػػػػػػػػػػػػاَلْت لَػػػػػػػػػػػػػُو  ِحػػػػػػػػػػػػػُْتَ  َكػػػػػػػػػػػػَذا
 َوفِػْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيٍة       يَبػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوَنٍت
 َشػَمػْمػتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَها بػأنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفي

ُب َويْبػػػػػػػِط ُبْسػػػػػػػَتا  ٍف    ُحلِػػػػػػىًِ
 َوالُعػػػػػػػػػػػػػػوُد َدْف   َدنْػػػػػػػػػػػػػػ َدَف لِػػػػػػػػػػػػػػي
 َوالس ْقػػػػػػػػُف قَػػػػػػػ ْد  يَبْقَسػػػػػػػَق لػػػػػػػػِي
 َشػػػػػػػػػػػػػَوى َشػػػػػػػػػػػػػػَوى  َوَشػاِىػػػػػػػػػػػػػػشُ 
 َوَغػػػػػػػػػػػػػػػر َد  الِقْمػػػػػػػػػػػػػػػِر   َيِصػػػػػػػػػػػػػػػيحُ 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو تَػَرانِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  رَاِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباً 
 ٯَتْػِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َعلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ثَػػبلَثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 َوالن ػػػػػػػػػػػػػػػاُس تَػْرِجػػػػػػػػػػػػػػػْم  َجػػػػػػػػػػػػػػػَمِلي
 َوالػػػػػػػػػػػػػػػػُكلُّ َكْعػَكػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  َكِعَكػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ 
 لِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن َمَشػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت َىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِباً 
 إلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لِػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء   َملِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ 

 فَػَولْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوَلْت َوَولْػَولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؤرَل وَ  ًُ  بَػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍِت  الُلػْؤ

َر الػُقػبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ   يُرِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُد  َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػْ
 إال  ِبِطيػػػػػػػػػػػػػػػػِب  الَوْصػػػػػػػػػػػػػػَل  رل 
 انْػَهػػػػػػػػػػػػػػْض َوِجػػػػػػػػػػػػػػ ْد  بِالنػ َقػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 قَػْهػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوًة َكػالَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسَل لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 أزَْكػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن الَقػََرنْػُفػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 بالز ْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر والُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروُر رل 
 َوالط ػػػػػػػػػػػػْبُل طَػػػػػػػػػػػػْب  طَب ػػػػػػػػػػػَل رل 

  ْد  طَْبطَػػػػػَب  رل َوالػػػػر ْقُص   قَػػػػ
 َعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَى َوَرْؽ يبػَِفرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػْن َملَػػػػػػػػػػػػػػػػٍل   ُب  َملػػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 َعلَػػػػػػػػػػػػى  ِٛتَػػػػػػػػػػػػػاٍر     أىػػػػػػػػػػػػػَزؿِ 
 َكػَمْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيِة الَعَر٧ْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ 
 ُب   الُسػػػػػػػػػػػػػػػوِؽ  بالُقػْلُقػػػػػػػػػػػػػػػػَللِ 
 َخلِفػػػػػػػػػػػي َوِمػػػػػػػػػػػْن   ُحػػػػػػػػػػػػػَوْيلِلي
َقِلي  ِمػػػػػػػػػْن   َخْشػػػػػػػػػػَيِة  الَعقػػػػػػػػػػَنػْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ   ُمػَعػظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم   ُمبَػج 
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ٕٗٔ 

 يَػأُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بِػَخْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعةٍ 
 أُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ِفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَها    َمػاِشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 أنَػػػػػػػػػػػػػػػػػا اأَلديْػػػػػػػػػػػػػػػػػُب األلْػَمػػػػػػػػػػػػػػػػػِعي

 نَػظػػػػػػػػػػػػػػػْمُت قِػػػػػػػػػػػػػػػطعاً ُزْخرِفَػػػػػػػػػػػػػػْت   
 أقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوُؿ   ُب  َمػطْػَلعِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَها

                                        

ـْ   َدَملػػػػػػػػػػػػػػيَٛتْػػػػػػػػػػػػػػراْء كَ   ػالػػػػػػػػػػػػػػػ د 
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ   ُمبَػْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِدَداً لػلػذٍّ
 ِمػػػػػػػػػْن َحػػػػػػػػػػيٍّ أْرِض اُلمْوِصػػػػػػػػػلِ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػَْعِجُز َعْنػػػػػػػػػػػػػػػَها  األْدُب رل 
 َصػػػػػػػػػػػْوُت   َصفػػػػػػػػػػػَِت  البُػْلبُػػػػػػػػػػلِ 

 

وىذه القصة م  األبيات ذكرىا صاحب كتاب "إعبلـ الناس ٔتا وق  
( وىو ٓٓٔٔ:( حملم د دياب اإلتلي دي )ت٘ٛ/ٔ) للربامكة م  بٍت العباس"

 ٣تهوؿ دل يزد من ترٚتوا لو على ذكر وفاتو وأنو من القصاص.
   (.ٕٕٔ/ٙعبلـ للزركلي" )"األ                                                             

 ائق العرب" للويس شيخو"٣تاشل األدب من ح د صاحب كتابذكرىا و 
ٌت أكثر كتبو على ب وىو رجل متهم، ويكفي أنو (ٖٙٗٔ:)تاليسوعي 

            (.ٖٕ/ٔ"تاريخ األدب العريب" ) (،ٕٙٗ/٘عبلـ للزركلي" )"األأيباس فايب د.   

 التعليق على األبيات والقصة :
 : والنظم الركيك كذب ال يصح ألمور أقول ىذه القصة السقيمة

  .ؽأف القصة ا١تذكورة دل ترد ُب مص در موثو  (ٔ)
ور ال بأيب جعفر ا١تنص اروف الرشي دأف صلة األصمعي كانت ُّ (ٕ)

 .توُب قبل أف ينبغ األصمعي ويشتهرالذي 
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ٕٕٗ 

: كاف األصمعي أعلم الناس بالشعر وكاف ٯتيز الغث قاؿ األخفش (ٖ)
ؼ ال، كاف ٭تفظ أكثر من عشرة آالعرب من السمُت وكاف راوية

 فإذا عرفنا ىذه ا١تنزلة .الشعر لكنو دل يكن شاعرًا أب داً  أرجوزة غَت
احة والبياف ٍب رأينا ما احتوتو صمعي من الفصاليت وصل إليها األ

ىذه القصي دة من الركاكة واليت ىي أشبو ما تكوف برقى السحرة 
 من الشعراء واألدباء وُّذا . و٢تذا انتق دىا كثَتلطفوليةوالتمثيليات ا

عي إذ ال تص در ىذه من عاقل يتضح لنا وجو االفًتاء على األصم
  .ليلفضبًل عن عادل حجة ج

و ا١تنصور افئقل أف يكض أف األصمعي قا٢تا ىل يعوعلى فر  (ٗ)
، لعظيمةعلى مثل ىذه الطنطة وال دن دنة ٔتثل ىذه ا١تكافأة ا

ق درة على ٘تييز فصاحة و  ر ُب ا١تنزلة اليت يعرفها اٞتمي وا١تنصو 
( بال دوانقي): نصور كاف يُلقب، ٍب إف ا١تالسقيم من الصحيح

نفق أمواؿ ، فهل يا ترى يعلى أمواؿ ال دولة ولش دة حرص
 سلمُت ىكذا ُّذه الصورة الساذجة ا١ت

لفات شرعية يُنزّه عنها إف الناظر ُب ىذه القصي دة يرى فيها ٥تا (٘)
: ذكر العادل اٞتليل اٟتجة مثل -عب د ا١تل  بن قريب-األصمعي 

 .       ...إخلالطبل والطرب والخمر والرقص
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ٕٖٗ 

األصمعي  داع سب فيها من كذب وتزوير وخكذل  ما نُ  (ٙ)
، والكذب عليهم كل ىذا ، وخ داع ا١تنصور للشعراءللمنصور

 .      افتاً ووىناً على وىنوغَته يزي د القصة واألبيات هت
عن  -رٛتو اهلل-بل الوادعي سئل شيخنا العالمة المحدث مق (ٚ)

 : ال تصح.  ىذه  القصيدة فقال
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